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Co dzieje się w razie stwierdzenia zakażenia
w żłobku/przedszkolu, szkole itp.?
Urząd ds. Zdrowia (Sundhedsstyrelsen) apeluje, by rodzice
dzieci, które uzyskały dodatni wynik badania na obecność
nowego koronawirusa, powiadamiali o tym placówkę, do
której dane dziecko uczęszcza.
W przypadku otrzymania takiej informacji przez placówkę,
zaleca się, by jej kierownictwo przekazało ją pracownikom oraz
rodzicom – nie ujawniając tożsamości zakażonego dziecka –
poprzez ogłoszenie na tablicy, drogą mailową, w intranecie itp.
Ponadto kierownictwo powinno być pomocne w lokalizacji
innych dzieci/pracowników, którzy mogli mieć bliski kontakt
z dzieckiem zakażonym.
Jeśli kierownictwo placówki oceni, że dane dziecko miało
bliski kontakt z zakażonym, informuje o tym jego rodziców
bezpośrednio. Może też zadzwonić pracownik jednostki
ds. lokalizacji kontaktów (Coronaopsporing), która podlega
Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Pacjentów (Styrelsen for
Patientsikkerhed).
Zawiadamiani telefonicznie przez placówkę lub jednostkę
Coronaopsporing są tylko rodzice dzieci, które zaliczono do
grupy osób, jakie miały bliski kontakt z zakażonym.
Bliski kontakt oznacza dłuższy bezpośredni kontakt
w małej odległości. Jeżeli zakażone jest dziecko, to do osób
uznawanych za mające z nim bliski kontakt zalicza się inne
dzieci oraz dorosłych, którzy np. w żłobku/przedszkolu lub
szkole, czy też podczas zajęć pozaszkolnych, stykali się
z nim fizycznie przez bezpośredni dotyk lub bawili razem
w odległości poniżej 1 metra przez ponad 15 minut.

Co robić, jeśli dziecko zostanie zaliczone
do grupy osób, jakie miały bliski kontakt
z zakażonym?
Zasadniczo wobec dzieci obowiązują te same zalecenia
co wobec dorosłych, tzn. dziecko musi pozostać w izolacji
domowej i przejść badania. Można ewentualnie zrezygnować
z testów u dziecka w wieku poniżej 12 lat, ponieważ badanie
może być dla niego dużym dyskomfortem.
Należy zapoznać się z informacją Urzędu ds. Zdrowia
Dla osób, które miały bliski kontakt z kimś, u kogo badanie
na obecność nowego koronawirusa dało wynik dodatni.

Co robić, jeśli u dziecka wystąpią objawy
COVID-19?
Zasadniczo wobec dzieci obowiązują te same zalecenia
co wobec dorosłych. Dziecko należy zatrzymać w domu
i skontaktować się z lekarzem w celu weryfikacji objawów
i ew. skierowania na test.
Należy zapoznać się z informacją Urzędu ds. Zdrowia
Dla osób, które mają objawy COVID-19.

Co robić, jeśli dziecko uzyska dodatni
wynik testu?
Zasadniczo wobec dzieci obowiązują te same zalecenia
co wobec dorosłych. Jeżeli dziecko uzyska dodatni wynik
badania, do rodziców dzwoni pracownik jednostki ds.
lokalizacji kontaktów (Coronaopsporing) podlegającej
Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Pacjentów (Styrelsen for
Patientsikkerhed). Jednostka pomaga w identyfikacji osób,
z którymi dziecko miało bliski kontakt. Z Coronaopsporing
można również skontaktować się samemu pod numerem
32 32 05 11.
Zaleca się poinformowanie żłobka/przedszkola lub
szkoły, by rodzice innych dzieci, które mogły być narażone
na zakażenie, zostali poinformowani, a dzieci poddane
badaniom.
Należy zapoznać się z informacją Urzędu ds. Zdrowia
Dla osób, które uzyskały dodatni wynik badania na obecność
nowego koronawirusa.

Ewentualne pytania odnośnie przebiegu choroby
dziecka należy kierować telefonicznie do lekarza
pierwszego kontaktu.
W razie pytań dotyczących lokalizacji kontaktów
lub testów można zwracać się do jednostki
Coronaopsporing pod numerem tel. 3232 0511.
Z pozostałymi pytaniami można dzwonić na
urzędową linię informacyjną pod numer tel. 7020 0233.

Co trzeba wiedzieć
na temat nowego
koronawirusa/COVID-19
COVID-19 to nazwa choroby, która może się rozwinąć
u osoby zakażonej nowym koronawirusem.

Zakażenie
Aby zapobiegać szerzeniu się infekcji, konieczna jest wiedza
o tym, jak dochodzi do zakażenia koronawirusem.
Zakażenie drogą kontaktową: Zakażenie następuje przez
dotknięcie wpierw powierzchni, na której znajduje się wirus,
a następnie ust, nosa lub oczu. Ryzyko zakażenia drogą
kontaktową maleje w przypadku zachowywania odpowiedniej
higieny rąk oraz częstego mycia powierzchni.
Zakażenie drogą kropelkową: Infekcja przenosi się z człowieka
na człowieka w wyniku rozpryskiwania się w powietrzu
kropelek śliny i wydzieliny z dróg oddechowych chorego, np.
w czasie kaszlu oraz kichania. Kropelki opadają na podłoże
w odległości 1-2 metrów, więc ryzyko zakażenia można
zmniejszyć, zachowując dystans.

Objawy
Typowe objawy COVID-19 to:
Suchy kaszel
Ból gardła
Gorączka
Ból głowy
Trudności z oddychaniem
Bóle mięśni

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się infekcji
Najważniejsze sposoby to – w kolejności od najbardziej
istotnego:
1.	
Izolacja chorych objawowych i lokalizowanie osób,
z którymi mieli oni bliski kontakt
2.	
Właściwa higiena, szczególnie higiena rąk, odpowiednie
zachowanie podczas kaszlu i kichania, mycie i dezynfekcja
powierzchni kontaktowych
3.	
Ograniczenie bezpośrednich kontaktów z innymi osobami
pod względem ich częstości i długości, utrzymywanie
dystansu i korzystanie z barier fizycznych
Jeżeli niemożliwe jest stosowanie się do wszystkich zaleceń,
należy ze szczególną starannością przestrzegać pozostałych.

